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Isz Amerikos KAPITONAS LAIVO 
DAVE MERGINAI

GERA RODĄ
KAIP ISZSIRINKTI SAU 

TINKAMA JAUNIKI.

New York. — Kada laivas 
“McKinley” atplaukė pasku
tini karta in czionais, isz Lon
dono, Anglijos, tėvai pavedei 
po kapitono globa jauna ir pa
togia ju duktere, Miss Lea 
Gardner, in kuria insimylejo 
net keturi jaunikei kurie ant 
to paties laivo plauke in Ame
rika. Merginai patiko visi ke
turi ir nežinojo katra iszsirink- 
t'i nes kožnas ja geide už pa- 
czia. Apie savo ergeli apsakė 
kapitonui laivo. Kapitonas, bū
damas iszmintingas vyras, gi
lei pamislines, ant galo tare in 
patogia mergaite:

“Duosiu tau gera rodą, jau 
beveik esame New Yorke, tu
rime puiku orą. Tu inpulk in 
mares, rodos isz netycziu. Asz 
isz laik parengsiu valti su ke- 
leis laivoriais ir bukie tvirta 
kad niekas blogo neatsitiks.”

“Bet kam tas visas surėdy
mas?” — užklausė mergina su 
nusistebėjimu.

‘‘Matai, isz tu keturiu vyru
ku iszsirinksi sau taji kuris 
pirmutinis szoks in mares ta
ve gelbet, — tas bus tavo vy
ru.”

Patiko toji rodą merginai, 
diena buvo puiki, mergina sto
vėjo apsiaubime savo garbin
toju bet staigai pasviro in szo • 
na ir inpuole in mares. Dyvai, 
vietoje vieno, net trys inszoko 
in mares gialbet mergina. Lai- 
voriai isztrauke visus kurie 
vargingai iszrodo po savo 
druskinei maudynei. Sumirkus 
mergina adbego pas kapitoną 
užklausdama:

“Ponas kapitone, ka dabar 
daryt? In mares szoko trys 
jaunikiai, katra dabar turiu 
imti?”

“Kvailiuke, jeigu nori turė
ti iszmintinga vyra tai imkie 
taji kuris turėjo daugiau pro
to už tuos kitus ir pasiliko ant 
laivo.”

Pana Gardner paklausė ge
ros rodos kapitono kuris suri- 
szo jaunavedžius ant laivo ir 
dabar viens isz kito yra užga- 
nadinti.

VESTUOSIA
DIDELE SAUSA

ŽIOGUCZIAI ISZKIRTO 
VISKĄ.

Shenandoah, Iowa.,—Keliuo- 
sLa valstijuosia vieszpatauje 
didele sausuma, kuri sudegino 
kas tik likos pasėta. Ūkinin
kai, kreiįpesi in valdžia, kad 
jiems suteiktu pagialba nes ne
turi kuom szerti 'gyvulius, o ka 
saules spinduliai neiszdegino, 
įtai žioguczei ir kiti vabalai fez- 
kirto viską. Vienas ūkininkas 
De art Jackson, isz Glenpood, 
Iowa, kuris turi 400 margu ūke 
net apsikerke neteikdamas vis
ko, nes laukai pasiliko tuszti 
kaip plikio galva.

APLAIKE PERSISKYRIMĄ 
NUO VYRO UŽ PANIEKI

NIMĄ VĖLIAVOS.
Buffalo, N. Y. — Pati Leono 

Zagrobskio aplaike persisky
rimą nuo savo vyro už tai kad 
suplesze ir pamynė po kojoms 
Amerikoniszka vėliava. Za- 
grobskienes pirmas vyras bu
vo kareje Francijoj ir fenais 
pražuvo laike bombardavimo. 
Kada motere iszkabino vėliava 
laike parodos, tasai pasiutėlis 
nuplesze vėliava, sudraskė ja 
ir pamynė po kojomis? Sudžia 
davė persiskyrimą moterei bet 
valdžia paėmė po savo apglo- 
ba Leona ir badai iszvarys ji 
adgal in Lenkija nes neturi 
Amerikoniszku ukesiszku po- 
pieru nors czionais pragyveno 
apie 25 metus.

RAKALIS SUBJAURINO 
MERGAITE IR NORĖJO 

JA SUDEGINT.
Plattsburg, Va. — Kokis tai 

nežinomas nigeris užklupo ant 
patogios mergaites, Helenos1 
Vakeley, 14 metu, kuria in- 
trauke in krumus ir ten ja su
bjaurino. Mergaite apalpo o 
tasai szetonas, manydamas 
kad mergaite mirė, sudraskė 
jos szlebes ir uždege kad už- 
trint savo pedsaki. Mergaite 
pajutus liepsna in laika atsi
peikėjo, užsigesino ir kiek tu
rėdama pajiegu nuvežliojo na
mo ir pranesze tėvams kas at
sitiko. Tėvas surinko apie 
szimta žmonių ir pradėjo jesz- 
koti juodo iszgamos bet lyg 
sziam raszymui jo da nesueme 
bet jeigu pasiseks ji suimti tai 
ketina ji sudegint ant laužo.

BONKA KAIPO JO BANKA; 
PINIGAI DINGO.

New Britain, Conn. — Igno
tas Baranskiš, bijodamas nu- 
neszti pinigus in banka kad 
ten neprapultu, indejo 355 do
lerius in didele bonka ir paslė
pė namie. Pasigyrė jis priesz 
savo dranga kad pinigus gerai 
paslėpė ir ju niekas negales 
surasti bet kada už keliu dienu 
reikėjo jam keliu doleriu ir 
nuėjo in savo banka, rado ja 
tuszczia. Nuszvilpe pinigai ir 
jo draugas kurio sziadien pa- 
licija jeszko bet lyg sžiai die
nai jo nesurado.

ISZTIKIMYSTA SZUNIES.
Oneonta, N. J. — Liūdna ži

nia atnesze didelis szuo vardu 
“King”, in namus 'Pierce Day, 
kuris buvo labai numylėtu 
draugu per jo deszimts metu 
sūneli o kuris prigėrė laike 
plaukimo su kitais vaikais ar
timam ežerelyje. Szuo atnesze 
skenduolio kelnaites ir marsz- 
kinius staugdamas graudžiai 
isz ko tėvai tuojaus dasiprato 
kad vaika turėjo patikti kokia 
nelaime. Szuo leidosi pirmuti
nis prie ežerelio o tėvai pas
kui, surasdami sūnelio apa
tinius marszkinius ir kepure 
ant kranto. Szuo buvo visas 
szlapes 'isz ko galima buvo da- 
siprast kad bandė savo maža 
dranga iszgialbėti. Kūno da 
nesurasta.

KA KALBA
PRIBUVUSIS 

MISLJONIERIUS
APIE BADA KINUOSE.

Toledo, Ohio. — Sziomis die
nomis atvažiavo isz Kinu mi- 
sijonierius, tėvas Povylas, ku
ris perbuvo Kinuose daugiau 
kai]i trisdeszimts metu visose 
dalyse Kinu, kur mate visokį 
padėjimą tarp žmonių, bet 
sziadieninis padėjimas tenaiti- 
niu gyventoju yra baisiausias. 
Laike susirinkimo kunigu jis 
kalbėjo:

“Jeigu kada matėt iszbade- 
jusius žmonis tai žinau kad 
tokio regėjimo savo gyvastyje 
nenoretumet vela matyt. Bu
vau aplinkinėse kur badas 
daugiausia ten vieszpatauja, 
kur visi medžiai buvo ap
graužti nuo žieves per iszbade- 
jusius žmonis. Macziau kaip 
gyventojai iszkasinejo szaknis 
ir žoles kurias, sumaiszydami 
su moliu, valgė kad tik iszlik- 
ti gyvi nuo bado. Tula diena 
aplaikem telegrama isz Chang- 
vai kad fenais misijoje radosi 
pieno del 300 vaiku. Ant ryto
jaus susirinko apie trys tuks- 
tancziai motinu su mažais vai
kais kurie iszrode daugiau 
kaip giltines ne kaip vaikai, 
motinos su verksmu melde kad 
nors laszeli joms duoti pieno 
del ju vaiku bet negalėjome vi. 
sus užganadint nes nebuvo už
tektinai. Nusiuncziau telegra
ma in Amerika kad kuogrei- 
cziausia prisiunstu pinigu ant 
nupirkimo pieno del iszbade- 
jusiu vaiku ir in kėlės dienas 
aplaikem deszimts tukstaneziu 
doleriu už kurios pirkom mai
sto, bet ir tas buvo tik kaip la- 
szas vandens in mares. Mano
ma kad szimet iszmirs badu 
apie du milijonai žmonių o 
daugiausia mažu vaiku.” — 
Isztikruju baisus yra padėji
mas Kinuose.

49 METU DARAKTORKA 
APSIVEDĖ SU SAVO MO

KINIU, 20 METU.
Niagara Falls, N. Y. — Pa

na Rūta Jennings, 49 metu am
žiaus daraktorka augsztoje 
mokslaineje, Niagara Falls, li
kos suriszta mazgu moterystes 
su savo mokiniu Leslie Hodge, 
kuris vos pabaigė savo 20 me
tus amžiaus ir mokslaine. Vai
kino motina turėjo pasiraszy- 
ti ant pavelinimo kad galėtu 
apsipacziuott su savo darak
torka. Nuotaka sako kad labai 
mylisi ir nesigaili savo žings
nio.

635,000 SENUKU ATLAIKO 
VALDŽIOS PASZIALPA
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios apskaityma tai lyg 
sziai dienai 635,000 senuku ap- 
laiko paszialpa nuo valdžios 
32 valstijose, kurie jau susi
laukė po 70 metu ar daugiau. 
In tris menesius laiko valdžia 
iszdave ant ju suszelpimo dau
giau kaip 32 milijonus doleriu. 
Senukai aplaiko lyg 30 dole
riu ant menesio bet Mississip
pi valstija moka jiems tik po 
3 ir puse doleriu ant menesio.

NIKARAGVOS PASIKELELEI PRIVEERTE PREZIDENTĄ SACASA PRASISZALYT.
'Tautiszki kareivei, kuris likos iszlavinti per Amerikoniszkus aficierius, šukele revo

liucija ant praszalinimo prezidento Juan B. Sacasa. Kareivei randasi ant stogo bankos laike 
musziu.

VYRAS DIRBO NAKTIMI; 
PACZIULE TRANKĖSI 

SU KITU.
Philadelphia. — Kada jos 

vyras dirbo naktimi ant gele
žinkelio, Onute James, 36 me
tu, isz nuobodumo trankėsi su 
kitais vyrais naktimi o kada 
ana nakti sugryžo su kokiu tai 
nežinomu vyruku, apie treczia 
valanda ryte, to buvo už daug 
vyrui ir pasakė paeziulei kad 
eitu po velniu su savo prielai- 
diniu o kada toji nesutiko ant 
jo pareikalavimo, pradėjo ja 
vytis po ulyczisB ir gerai ap
daužė terla prielaidiniui. Kė
lės .sanvaites adgal jos vyras 
sukarpė jos visas szlebes kad 
negalėtu lakstyt naktimi. Su
džia davė jam persiskyrimą ir 
dabar paeziule graudinasi sa
vo pasielgimu ir kad neteko 
gero vyro.

PRASZALINS BAUSMES UŽ 
NEMOKEJIMA TAKSU.

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius Earle pasirasze ant by
los kuri paliuosuoja kaltinin
kus nuo bausmes, visus tuos 
kurie negalėjo užmokėti taksas 
1934 meto ir priesz tai. Tieji, 
kurie negalėjo užmokėti tak
sas tame mete, nemokės pro
cento ir bausmes už neužmo- 
kejirna bet turės užmokėt tik 
tiek, kiek yra kalti.

MANE KAD NUŽUDĖ PA- 
CZIA; PATS ISZ BAI

MES NUSIŽUDĖ.
Kansas City, Mo. — Per sa

vo moteriszka kytruma Eveli
na Rolka iszgialbejo savo gy
vastį nuo inirsZUsio savo vyro. 
Vyras laja dienia sugryžes isz 
darbo, užmetinėjo savo paeziu
lei buk ji apgaudinėja užsiduo- 
dama su savo kaimynu. Žodis 
po žodžiui, kilo barnis ir įnsiu- 
tes vyras pagriebė revolveri 
szaudamas in savo Evelina du 
kartus. Toji sukrito ant grindų 
ir gulėjo be žado nors in ja ne
pataikė žuvis. Rolka mane kad 
paezia užmusze ir isz baimes 
iszbeges ant kiemo, paleido 
sau kulka in krutinę. Moterele 
iszgirdus szuvi, greitai paszo- 
ko ant kojų, iszbego pažiūrėt 
kas tokis szaudo ir nemažai 
nusistebėjo paregėjus gulinti 
savo vyra su kulka krutinėję.

TRYS VYRAI SUOEGE DEGANGZIAM AUTOMOBILE
VINCAS KAZACZIUNAS, JONAS VOZNICKIS IR RAY

MOND COONEY SUDEGE ANT SMERT O JUOZAS 
KIRKICKIS MIRTINAI SUŽEISTAS; AUTOMO

BILIUS APSIVERTĖ IR UŽSIDEGĖ.

Shenandoah, Pa. — Trys vy
rai, du isz Lost Creek o vienas 
isz William Penn, sudege ant 
smert o ketvirtas, taipgi isz 
William Penn, guli ant mirtino 
patalo ligonbuteje Ashlande, 
nelaimėje apie 5 valanda Utar- 
ninko po piet, artimoje Mount 
Carmel, |Pa., kada autoĮmobi- 
lius kuriame jie važiavo, apsi
verto ant užsukimo, trenke iii 
medi ir užsidegė. ,

Toj baisioj nelaimėje likos 
sudeginti ant smert Vincas 
Kazacziunas, 28 metu, sūnūs 
Kazacziunienes, isz William 
Penn. Buvo jis nevedes bet ke
tino neužilgio apsipaeziuot su 
Mare Maczak. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
motina ir tris seseres.

Raymond Cooney, 38 metu, 
isz Lost Creek, buvo iszsitar- 
naves kareivis. Buvo vedos, 
paliko paezia, viena sūneli ir 
tCVUSi

Jonas Voznickis, 33 metu, 
isz Lost Creek, No. 2, nevedes, 
paliko motina, ketures seseres: 
Dzieniene ir Grajauckiene, isz 
Shamokin; Malakauskiene, isz 
Shenandorio ir Tertle’iene, isz 
St. Nicolas; taipgi paliko vie
na broli.

Juozas Kirkickis, 28 metu, 
isz William Penn randasi Ash- 
lando ligonbuteje labai sužeis
tas, kuri isztrauke pravažiuo
janti norse, isz Mount Carmel, 
kuri tame laike pravažiuoda
ma užtiko nelaime.

Mount Carmel ugnagesiai 
greitai pribuvo ant vietos ne
laimes ir užgesino deganti au
tomobiliu. Visi trys vyrai li
kos baisiai apdeginti kad vos 
galima* buvo pažinti juos.

Automobilius, kuriame jie 
važiavo, prigulėjo prie Edvar
do Subaczio, 19 Back Road, 
Shafto, kuris paskolino ji Ka- 
zacziunui su prižadėjimui kad 
ji sugražins 3:30 vai. po piet, 
taja diena, bet vietoje sugra- 
žyt kara, visi važiavo in Show 
Boat Inn bet nelaime atsitiko 
pirm negu davažiavo. Suba- 

czius dagirdes kad jie iszvažia- 
vo in tenais, pasiskolino karu- 
ka ir nuvažiavo ju jeszkoti, 
pribūdamas in laika būti liu- 
dintojum tojo baisaus atsitiki
mo.

Juozas Kirkickis gyvena su 
savo motina, Mare Kirkickie- 
ne, turi dvi seseres ir tris bro
lius, Antana ir Alberta namie 
ir Joną, Brooklyne.

TĖVAI ISZEJO ANT “PIK- 
CZIERIU” PRIRISZDAMI

SŪNELI PRIE LOVOS.
Reading, Pa. — Leroy Shi

rey, 43 metu, ir jo pati Edita, 
49 metu, likos aresztavoti už 
apleidima savo penkių metu, 
unclio per Vaiku Drauguve. 
Tėvai taji vakara iszejo ant 
krutamuju paveikslu, pririsz- 
dami vaikuti prie lovos. Kai
mynai, apie pusiaunakti, isz- 
girdo verksmą vaikuczio ir ka
da atėjo pažiūrėti kas jam at
sitiko, rado jo rankutes sukru
vintas nuo virves. Pranesze 
apie tai palicijai ir drauguvei 
kuri aresztavojo nelabus tėvus. 
Motere yra vaikuczio moezeka.

40 ŽUVO TVANUOSE, NA
MAI NUNESZTI PER VAN
DENI; BLEDES PADARY

TA ANT DAUGIAU 
$1,000,000.

San Antonio, 'Tex. — Gal 
daugiau kaip 40 žmonių žuvo 
staigiuose tvanuose kurie ne
tikėtinai užėjo South Texuose, 
padarydami bledes ant dau
giau milijono doleriu. Mažas 
upelukas, kuris staigai pastojo 
upia, iszverte pasažierini tru
ki kuriame žuvo vienuolika 
pasažieriu kada trūkis insiver- 
te iii upeluka.

Vanduo buvo taip smarkus 
kad nunesze namus drauge su 
gyventojais.

Vanduo užliejo miesteli 
Gonzales ant keliolika pėdu in 
kėlės miliutas. Daugelis žmo
nių da nesurasta kuriuos gal 
nunesze vanduo.

5,000 ŽMONIŲ PRISIŽIURI- 
NEJO GIALBEJIMUI UŽ
GRIAUTO ANGLEKASIO 
ANGLINĖJE SKYLĖJE.
Shamokin, Pa., — Penki tuk- 

staneziai žmonių prisižiurinejo 
kaip žmones su visu smarku
mu stengėsi iszkasti Ignotą 
Kulszinski, 35 metu, kuris li
kos užgriautas per anglis kas
damas anglis butlegerineje 
skylėje ant North Mountain, 
Panedelio ryta.

Geri ir prityrusieji angleka- 
siai dirba karsztai kad nelai
minga j i iszkast gyva bet sako
ma užims apie 12 valandų pa
kol daeis prie jo nes pavojus 
yra didelis per griuvanezia 
žeme ir akmenis.

Ignaco senukas tėvas, 60 
metu amžiaus, kuris dirbo ar
timoje, likos iszgialbetas in 
laika bet po trumpam pasil
siu! nuėjo su kitais gialbet sa
vo nelaiminga sunu. Per koki 
laika užgriautasis szauke: 
“Del Dievo, skubinkitės mane 
iszgauti isz czionais nes mane 
slegia akmenai.” Vargei isz- 
liks gyvu, pakol draugai gales 
gautis prie jo.

Vėliausios žinios per reidio 
skelbia kad likos iszgialbetas 
gyvas.

BOSAS APSIVERTĖ, 5 UŽ- 
MUSZTI; 28 SUŽEISTI.

'Natural Bridge, Va. — Di- ' 
delis Greyhound bosas, pripil
dytas pasažeriais, laike smar
kaus lietaus, apsivertė arti 
czionais ir penki žmones likos 
užmuszti ant vietos o 28 su
žeisti isz kuriu keli badai mirs. 
Bosas butu nukritęs iii giluma 
212 pėdu bet ji sulaikė didele 
apgarsinimo toblyczia prie ke
lio. Tame laike buvo labai sli
du ant plento kada bosas pa
slydo in szali ir apsivertė. Vi
si pasažieriai tame laike mie
gojo kada nelaime patiko. f

VYRUCZIAI APSISAUGO
KITE NES PAVIRSITE 

IN MOTERES.
Brooklyn, N. Y. — Bernar

das Merrill, kuris sveria arti 
200 svaru ir yra netoli szesziu 
pėdu augszczio, turėjo stoti 
priesz sudžia ant pareikalavi
mo savo pacziules kad iszdavi- 
nejo nereikalingai pinigus. 
Laike per klausinėjimo pasiro
dė kad jis buvo priverstas 
dirbti visokius naminius dar
bus. Jo paeziule yra siuveczka 
ir gana gerai uždirba o jis tu
ri sėdėti namie, prižiūrėti vai
kus, pagamint valgi ir žodžiu, 
turi atlikti visokį darba koki 
atlieka moteres. Ana diena Be
nas pragėrė 50 centu už ku
riuos ketino pirkti paeziulei 
reikalingu '.siulu ir už tai mo
terele patraukė savo asilei! 
priesz sudžia. Sudžia ji nu
baudė ant 10 dienu bet mote
re užmokėjo už ji bausme ir 
parsivedė namo nes kitaip ne
būtu kam dirbti namie.

§ Dievas per tavo kenteji- 
ma, kentėjimus nuo tavęs ati
ma.

§ Jeigu tureziui vis klonio- 
siesi tai ir nauda isz to turėsi.

§ Jeigu daug pinigu turėsi 
tai ir daug prieteliu regesi.



’‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Dinstai Amerikoniszku pali- 

cijantu didesniuose miestuose 
yra tai tikros auksines kasyk
los ir tai ne tik del augsztesniu 
virszininku bet ir del papras
tu palicijantu — sargu žmo
nių.

Prilyginant uždarbiu tuju 
paliceisku virszininku tai ju 
uždarbis nesilygina jokiam 
biznieriui kuris sunkei dirba.

'Palicijos departamente New- 
Yorke, tarnauja nuo asztuoniu 
metu kokis tai George Heidt, 
kaipo paprastas palicijantas. 
In laika tuju paskutiniu asz • 
tuoniu metu Heidt, aplankyda
mas paprasta palicijanto alga 
$2,810 ant meto, padėjo in ban
ka 83,500 doleriu.

Virszininkai palicijos dagir- 
de apie ta ji nepaprasta turtą 
prasto palicijanto, praszalino 
ji nuo tojo dinsto. Tyrinėjimai 
ketina iszrodyt kokiu budu 
prastas palicijantas dastojo 
taip milžiniszko turto isz taip 
mažos algos.

Palicijantas Heidt ne yra 
vienatinis palicijantas kuris 
per visoki grafta dastojo tur
tingu, tokiu randasi daugelis 
Amerikoj.

• •
Ant smirdanczios pelkes ir 

nemoraliszkumo Vokietijos 
kliosztoriuose, net pats Popie
žius atkreipė atyda, paženk
lindamas specialiszka kamisi- 
ja kuri tyrinės ir nubaus tuos 
Vokiszkus zokoninkus, kurie 
gyvendami Sodomiszkam nu
sidėjime ir norėdami apsaugo
ti savo kailius nuo Vokiszkos 
valdžios prasiszalino in užru- 
beži.

Tuom laik perkratinejimai 
sūdo apie ju darbelius, iszro- 
de kas dėjosi už duriu tuju 
kliosztoriu. Sudas Koblencijoj 
nubaudė broli Diedricba, kuris 
prigulėjo prie Szv. Prancisz- 
kaus zokoninku ant vieno me
to kalėjimo o kitas zokonin- 
kas pabėgo in užrubeži nes 
prieszais ji buvo daugelis už- 
metinejimu.

Vokiszki laikraszcziai apie 
tuos paleistuvius placziai ra- 
szo kurie buvo apsidenge cna- 
toms Szv. ĮPranciszkaus. Gy
ventojai Vokietijoj dabar per
sitikrino koki tai buvo “szven- 
ti broliukai.” .Už tai Vokie- 
cziai pradėjo naikint klioszto- 
rius kaip padare Iszpanijoj ir 
Meksikoj, kuriuose dėjosi bai
sybes.

Madame Irena Joliot—Curie 
yra pirmutine motere kuri li
kos paskirta in Prancūzu ka
binėta. Irena yra duktė miru
sios Skladovskienes kuri su 
savo vyru atrado radium.

pamatu pasigadinus. Vyras 
imantis motere už paczia, ne
turi mažiausio supratimo apie 
taji svarbu sakramenta. Yra 
jisai melagiu ir paleistuviu. Ir 
sziadienines moteres nesupran
ta gerai apie luomą moterys
tes tik sau mansio kaip pra
leisti srnagei diena ir vyro už
darbi. — Pekla tikrai reikalin
ga czionais del abieju lycziu o 
isztvirkimąs ir nemoraliszku- 
mas 'baisiai prasiplatino tarp 
moterių kurios geria ir ruko ir 
peršedi kliubuose per isztisas 
naktis girtuokliaudamos be at
minties. Taip, pekla yra bai
siai reikalinga ne tik Najorko 
bet ir Mahanojuj ir kituose 
miestuose.

BUVO ANT JO 
PASIRENGĘS.

Tūlas Anglikas iszlipes isz 
laivo Francijoj, nusidavė pas 
barberi kad ji nuskustu bet 
priesz pradejima to darbo, sa
ko in barberi:

— Mano brangus, turiu la
bai lepu kuna. Sztai tau doleri 
kad mane nuskustum be jokio 
indreskimo o czionais matai 
revolveri su kuriuom tave pa
dėsiu jeigu mane inpjautum.

— Nesibijok ponuli.
Barberis nuskuto Anglika 

kuolengviausia ir geriausia.
— Kaip tai, ar tave tasai re

volveris nenugazdino? — už
klausė Anglikas nusistebėjas.

— Ne, mano ponuli, visai ne.
— Kaip tai?
— Jeigu asz tau bucziau in- 

pjoves veidą tai nebucziau lau
kes kad mane nuszautum tik 
asz bucziau su britva tau po 
kaklu bruksztelejas...

Dabar, kada politikiszkos 
partijos iszrinko savo kandi
datus ant prezidentu, turėda
mi vilti laimėjimo, pradėjo 
prižadėt visokius darbus del 
“sokeriu” o ypatingai del 
“polanderiu,” bet ant tokiu 
“džiabu” reikia kartais lauk
ti lyg senatvės arba mirties. 
Nekurie jau turi didele vilti 
aplaikymo apgraužto kaulo 
bet kaip tai senas priežodis 
kalba: “Da kumelys negyvuo
ja o jau balna steliuoja.”

■ • • ......
In New Yorka ežiomis die

nomis pribuvo kokis tai ke
liaujantis evangelistas, Broth
er Elias Wilkins, kuris per dvi 
isanvaites skelbs pamokslus 
[tiksle atvertimo Najorko nusi
dėjėlius. Sako jis, kad ir nebū
tu jokios peklos tai kanecz yra 
reikalinga del Amerikos pek
la, o ypatingai del miesto Na- 
jorko.

Pagal nuomone tojo apaszta- 
jĮo tai žmogiszka veisle yra lyg

ISZLIETUVOS
PERKŪNIJA UŽMUSZE 

DU VAIKUS.
Bukliu km., Daugailiu vai., 

Utenos apskr., perkūnija tren
kė Bukliu kaimo, Juozo Mace
lio trobon, uždege ja, užmUjsae 
mergaite, pritrenke ir pavo
jingai apdegino vaikuti, kuris 
atvežtas Utenos ligoninėn mi
re.

NUBAUDĖ DEGTINDARIUS
Rokiszkis.,— Apylinkes teis

mas nubaudė K. Szaiku ir jo 
motina po tris menesius kalėji
mo ir po 300 litu už slapta 
degtines gaminimą ir pardavi
nėjimą. Szaikai yra stambus 
ūkininkai ir Rageliuose laiko 
parduotuve. Prie tos paežio® 
kompanijos priklauso daugiau 
“įbravorininku,” kurie ir-gi 
laukia teismo. 1 , .

AR MAN TAPTI 
PILIECZIU?

PILIETYSTE IR ŽEMES 
SAVININKYSTB.

(Szis yra deszimtas serijoje 
straipsniu apie Naturalizavi- 

ma ir Pilietyste.)

Daug ateiviu, atvykę in szi- 
ta szali nori ingyti kiek nors 
savos žemes. Sename kraszte 
jie gyveno ant ukiu ir tokis 
gyvenimas jiems geriaus pati
ko negu miesto. Kad nors in
dustrijose jie gali uždirbti 
daugiaus pinigu bet jiems ant 
lauko gyvenimas geresnis. 
Tarpe Amerikos pionierių yra 
daug tokiu immigrantu. Jie 
nuolat keite Amerikos rube- 
žius, jie pergalėjo milžiniszkus 
kalnus, pasiekė vakaru preri
jas, apsistojo visai neapgyven
tuose pietvakaruose, visur in- 
steigdami miestelius arba taip 
gyvenimo vieteles. Bet jau 
sziadienos immigrantai visai 
ka kita randa. Jie neturi tokiu 
progų. Kitais žodžiais, Ameri
kos paskutinis rubežius jau 
isznyko.

Bet ir musu vėliausi immi
grantai, kur tik gali tai vyksta 
in kaimus. Kada už dyka ne
gali gauti žemes tai tukstan- 
cziai isz ju perka kiek nors 
žemes, kiti prisideda prie in- 
vairiu kolonizavimo projektu 
invairiose szalies dalyse, kiti 
lapsta savininkai ukiu kurias 
vietiniai ūkininkai del kokios 
nors priežasties apleido. Daug 
ateiviu neturėdami progų ap
sigyventi ant kaimu nusiperka 
namus netoli miestu. Statisti
kos parodo kad proporcijoje ju 
skaitliaus tai yra daugiaus na
mu savininku tarpe -svetimtau- 
cziu negu tarpe vietiniu Ame- 
rikiecziu.

Kaikuriose szalies dalyse 
ateivis turi teise pirkti ir lai
kyti nejudinama turtą. Bet ne- 
kuriosf [valstijos; peduoda ne- 
piliecziams ingyti žemes.

Czionais paminėkime tik 
Pacific Coast žemes instaty- 
mus kaip jie lieczia ateivius. 
Tenais gyvena daug rytie- 
cziu—Japonu, ,Chiniecziu, In- 
dusu ir kitu rasiu, nuo kūriu 
pilietyste sulaikyta. Tie insta- 
tymai pravesti tiems žmoniems 
neduoti žemes. Kitose valstijo
se tik Amerikos piliecziai, ar
ba ateiviai kurie jau pareiszke 
norą tapti piliecziais, gali plik
ti arba paveldėti nejudinama 
turtą. Kaikuriose valstijose 
ateivis gali turėti žemes tik j 
paskirtam laikui — jeigu jis 
in paskirta laika netapsta pi- 
liecziu tai jis žeme turi par
duoti.

Ohio valstijoje ateiviui 
draudžiama žvejoti ir senas 
Pennsylvanijos instatymas sa
ko kad ateivis negal turėti’ 
szaudykla medžiojimui ir toje 
valstijoje ateivis negali turėti 
szuni — ne vienas ateivis su
sikirto su valdžia kaslink szi- 
to paskutinio dalyko.

Bet netik kelios valstijos bet 
ir federate valdžia, invede ap- 
rufoežiavimus kaslink žemes, 
savininkystes ir ateivius. Kon
gresas pravedė instatyma pa
gal kurio ateivis negali laikyti 
nejudinamo turto Amerikos 
teritorijose, arba District of 
Columbia jeigu neiszsieme pir
mu popieru. Tik Amerikos pi
liecziai ir deklarantai galėjo 
gauti valdžios “homesteads.” 
Ir tas pats su sziadienos “sub
sistence homesteads” tai val
džios eksperimentas iszsiunsti 
miestu darbininkus in mažas

DR. TOLLEY YRA AAA 
ADMINISTRATORIUM.

Howard B. Tolley likos pa
ženklintas kaipo AAA admi
nistratorium ant vietos atsisa
kiusio Davis, kuris iszvažiavo 
in Europa tyrinėti tenaitini 
ūkininku padėjimą.

PER VĖLAI
Per puikia aplinkinia bego 

greitai trūkis, sznypszdamas ir 
dūsaudamas, rodos kokis žal
tys. Diena buvo patogi o pasa- 
žieriai sėdėjo užganadinti, žiū
rėdami per langus.

Pirmutinėje klasoje sėdėjo 
kokis tai puikiai pasirėdęs 
žmogus, turintis apie trisde- 
szimts metu, iszrodantis ant 
turtingo žmogaus, gilei užsi- 
mislines.

Gryžo jis in savo gimtini kai
mą kuri buvo pamėtės nuo 
jaunu dienu, kuriame randasi 
jo draugai, pažinstami ir jo 
sena motinėlė.

gesi jog neužilgio paregės savo 
motina bet szirdyje jaute ko
kia tai baime ir nerimastį.

Bego greitai, rodos kad ji 
kas vijo, idant kuogreicziau- 
sia stot prie grinczeles savo 
motinos. Ant galo stojo priesz 
ja.

Grinczele buvo maža, sulin
kus, rodos senuke, rodos buvo 
tai jo tikra motina kuri jau bu
vo pasirengus in graba. Buvo 
tai toji pati kuria pažino isz 
jaunu dienu, norint s jau persi
mainius per laika bet buvo jam 
mylima, brangiausia, stovinti 
po milžiniszka liepa. .

Kuo daugiau ant jos žiurėjo, 
tuo daugiau pradėjo byrėt jam

nutirpęs kaip murmurinis sto- 
vylas. Iszgamai sunui drebėjo 
visi sanarei, jaute savyje ne- 
iszpasakytas kanczias, szirdi 
rodos kas suspaudė geležinėm 
replem o galva rodos sutruks 
ant szimto szmoteliu. Kentėda
mas neiszpasakytas kanczias, 
krito prie gulinezios motinos 
szaukdamas laukiniu balsu:

— Motin! Ak mano motin!.. 
dirstelek, sztai tavo iszgama

’ sūnūs kuris yra nevertas va
dintis tavo sunum 1.. Guli prie 
tavo suszalusiu kojų... dras
komas juodos gailesties kaip 
per laukinius žvėris..., kens- 
damas pekliszkas kanczias... 
nes iszsižadejo ir sarmatinosi

ukes -netoli dideliu miestu ir 
industrialiszku centru, kur ju 
szeimynos lengvai gali auginti 
vaisius ir daržoves, laikyti 
visztas ir viena arba dvi kar
ves ir dar dirbti netolimose 
szapose ir fabrikuose. Ateiviai 
negali praszyti paskolų tam 
tikslui.

Bet kaslink žemes savinin
kystes, netik iSuv. Valstijose 
randame szituos pavaržymus. 
Teisybe, kad mes ju mažiaus 
turime negu svetimos szalys. 
Universi jatisakai manyta kad 
vientik piliecziai turi teise 
prie 'žemes.

iSzitie visi suvaržymai pra
nyksta kuomet ateivis tapsta 
naturalizuotu Amerikos pilie- 
cziu. —F.L.I.S.

ANGLEKASIS.

Penkta valanda didis 
v. szauksmas,

Vargszas mainieris isz miego 
budinąs,

Juodas drapanas ant saves 
ima,

Bleszine su valgiu ant peties 
kabina,

“Bukie sveika,” pacziulei 
sako,

Ir taja diena dingo nuo 
parako.

Deszimts metu praslinko nuo 
to laiko! Iszkeliavo jis in pla
tu svietą 'kur dasidirbo turto ir 
paguodones bet už tai buvo už- 
mirszes apie savo gimtini kai
mą ir sena motinėlė, kurios da
bar labai ilgėjosi.

Metas laiko adgal kaip pra
važiavo pro savo kaimeli ir 
jau buvo pasirengęs iszlipt ant 
stacijos ir atlankyt savo moti
nėlė bet sarmatinosi kaimelio 
ir senos motinėlės ir vela pra
važiavo.

Dabar mistino sau, kaip nu
sidžiaugs motinėlė ir pažysta
mi kada ji paregės. Puls moti
nėlei in kojas su aszaromis ir 
perpraszys už viską o už savo 
pasisziauszima szimtariopai 
jai atlygins. Apredys ja in pui
kias szlebes, apkabys bran
giais papuoszais, duos jai ka
rietas ir tarnus ir netikėtus 
turtus, serges ja kaip savo aki. 
Bus jai isztikimu tarnu lyg 
smert ant szio pasaulio, žodžiu 
tariant — rojum, dangum.

Nes szirdi jam spaude ir san
žine jam iszmetinejo jog aplei
do motinėlė ir jos iszsižadejo 
ir sarmatinosi. Dabar rodos 
girdi jos saldžius žodžius kaip 
giedojo jam supdama ji vyge- 
je:

Cziucziu liūliu, mažiuleli, 
Brangu mano aniuoleli...

Atsiminė kaip pabėgo isz na
mu, pristojo prie turtingo kup- 
cziaus, mokino kupezystes, po 
tam užsidėjo kromeli ant savo 
rankos dasidirbdamas didelio

aszaros isz akiu. O vejas, ūžda
mas per medžius, rodos jam 
prigialbinejo. Mistino jog jo 
mylima motinėlė da randasi po 
taja pastogia.

Bodos be jaustos, su dreban- 
czia ranka, užejas ant slenks- 
czio pabarszkino in duris.

Kokis tai nepažinstamas, 
asztrus balsas, kuris ji pervė
rė per szirdi, atsiliepė:

— Kas ten?
Nemislydamas daugiau apie 

nieką, kaip tik sutikt motina, 
atsiliepe vos girdėtu balsu:

— Motinėlė! Tai asz, tavo 
niekszas sūnūs Jonukas!

— Kas ten po kvarabu, te
gul ineina! — vela atsiliepe isz 
naujo balsas isz vidurio grin
czeles.

Jonas inejo in grinezia ir 
abudu nusistebėjo labai.

— Praszau pono, tai gal turi 
klaida, — tarė jam sena nepa- 
žinstama motere.

— Kur yra mano motina? — 
suszuko Jonas.

— Apie kokia motina ponu
lis ežia kalba? — užklausė mo
tere su dideliu nusistebėjimu, 
būdama tosios nuomones jog 
stovintis priesz ja ponas yra 
nepilno proto.

— Kur yra mano motinėlė? 
— paantrino vela drebaneziu 
balsu. — Kur ji randasi, Mag
dalena Svirckiene?

Ant tuju žodžiu nepažinsta- 
ma motere net nutirpo, nežino
jo ar tas atsitikimas yra tik
ras ar tik apie tai sapnuoja.

LITHUANIAN
DANCE FOL O

PIANO SOW |g
Qontabitn^ a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian

• *-
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Dėdienė ............................... Polka
Leiskit in Tėvyne........... Marszas
Žideli Juodeli .................... Polka
Jūžintą.................... ............ Polka
Dusetos........... ..................... Polka
Panemunis ..........................Polka
Marijampolis...........................Polka
Mergužėles ........................ Polka
Kariszka ............................. Polka
Baliaus ................................. Polka
Lietuvos Kvietkos.............. Valcas
Dvieju Žodžiu.......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos.......................Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................Polka
Laksztutė ............................... F alka
Ubagu Kaimas.......................Polka
Naszlys......................,..........Polka

• m ■
Preke knygos tik 75£. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

turto. Apsipacziavo su dukte- 
re turtingo kupeziaus ir pasili
ko paguodotu žmogum bet sa
vo laimėje užmirszo ir .sarma
tinosi savo motinėlės kuri ant 
senatvės reikalavo paszialpos. 
Nuo laiko kada iszejo in svie
tą, mažai pas ja rasze o ant ga
lo suvisai paliovė.

Bet sanžine nemiega, 'buna 
ant sargybos o po tam baisei 
žmogui atkerszina. Nematyda-

— Guli ten tvarte ant sziau- 
du! — tarė motere su dreban
eziu balsu ir dirstelėdama ant 
jo su paniekinimu parode su 
iszdžiuvusiu pirsztu laukan.

Jonas suriko graudingai ir 
pabalo kaip drobule.

Iszejo isz grinczeles kaip 
girtas, kojos jam pradėjo pai
niotis o akys užtemo. Ant galo 
priėjo prie tvarto ir sztai kas 
jo akimi persistatė...

mas motinėlės per deszimts 
metu, pradėjo paskui ja liūdėt 
ir nutarė dabar pas ja nuke
liaut mieryje paėmimo su sa
vim.

Sarmatydamasis, nepasake 
savo paežiai jog turi motina 
kuri laukia sunaus sugryžimo 
ir lieja karezias aszaras, kaip 
paskui numirėli. Nutarė tik at
lankyt ja ant keliu dienu ir 
duoti paszialpa ant jos užlai
kymo ir vela iszkeliaut bet ka
da, praeita meta, privažiavo 
prie kaimelio, susisarmatino ir 
nuvažiavo toliaus. Sugryžes 
namo sanžine jam pradėjo isz- 
metinet jo nedora pasielgimą 
ir ant galo ingalejo jo užsikie- 
tejima ir nutarė dabar ant tik
rųjų atlankyt savo motinėlė ir 
melsti jos atleidimo.

Sztai .szvilptelejimas loko- 
motivos ir sustojimas trūkio 
davė jam suprast jog jau ran
dasi ant vietos.

Iszlipo isz trūkio su smar
kiai plakanczia szirdžią.Džiąu-

Jo motinėlė, apsiredžius in 
isuplyszusius skudurius, su pa
geltusiu veidu, gulėjo iszsitie- 
sus, be gyvasties, ant žemes, 
tarp .szaszlavu ant supuvusiu 
isziaudu. Galukas purvino mai- 
szo apderiginejo jos nuvargusi 
kuna, dideles akys žiurėjo bai
siai užsirustine ant stovinezio 
■sunaus.

— Numirė nebage, — su- 
■sznabždejo stovinti užpakaly
je motere. Neturėjo nieko, pati 
radosi ant svieto, privargo bai
sei. Ant galo ir ubagaut jau 
neturėjo pajiegu, taip nuvargo 
o priek tam sirgo per ilga lai
ka. Paskutiniosie jdienose asz 
ja užlaikinejau nes senei butu 
numirus... o priek tam da 
kalta man už visus metus ran- j 
dos. Ant galo pergulėjus kelis 
menesius ligoje mirė vakar isz 
ryto, apleista ir paniekinta 
nuo visu...

Kada motere apie tai apsa
kinėjo, Jonas stovėjo tyleda- j 
mas, užsidunksojasj iszbales,

tavęs ... apleido, kada jo pa- 
szialpos reikalavai..!

— O, kad tu nebūtum mane 
pagimdžius! O, įasz tavo ne
vertas sūnūs!.. Motinėlė, no
rint s pribuvau per vėlai... bet 
dovanok, atleisk man... Ant 
žaiduliu Kristaus, del Motinos 
Jo Szvencziausios in Kuriuos 
da tikiu, meldžiu tavęs, dova
nok man!..

Baube kaip jautis, kas kart 
labiau. Plaukus pesze isz gal
vos ir rodos papaiko isz gai
lesties.

Lavonas motinos gulėjo mal- 
sziai sustingias. Veidas moti
nos isztinias, rodos buvo nusi
stebėjas isz jo pribuvimo. Žiu
rėjo ant jo malsziai bet užsi
rūstinus baisiai o lupos pusiau 
atviros, sukruvintos, rodos isz- 
tarinejo: “Per vėlai!”

—F.W.S.B.

FARMOS — FARMOS!
Extra pigus pirkinys, 60 ak

ru farma su budinkais, sodas, 
upelis, 1 arklys, 4 karves, pa
dargai ir javai, viskas tik už 
$1,100. Szioji farma randasi 
didžioje Lietuviu kolionijoje 
kur suvirsz 500 Lietuviu jau į 
ūkininkauja. Taipgi turiu 14 
farmu, visokiu didumu, ant 
pardavimo. Kreipkitės po ad
resu: J. A. Žemaitis,
July?) Fountain, Mich.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance _ 

patarnavimas s z i o j 20 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Mil. 
naktį. Visada turi pil- 
na. pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio YJi 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ❖

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.



"SAULE” Mafianoy City, Pg.

Gyvenimas 
Sieratuko

(Isz tebyrio gyvenimo.)

I.
JtJrinczele dažiuretojaus girriu.

Tarp tanku mynos girriu, 
tarp augsztu kalnu, stovėjo 
.grinczele kurios stogas buvo 
apdengtas .sniegu, da labiaus 
prislėgdamas prie žemes. Prie 
-jos szono stovėjo mažas tvar
telis o žiūrėdamas ant jos ga
lėjai tuoj suprast jog joje nie
kad nesirado daugiau kaip vie
na karvuke.

Buvo tai laike sunkios žie- 
Įjnos.

Paežiam viduryje grinczeles 
sėdėjo ant sulaužytos kėdės 

■ drucziai subudavotas vyras. 
Plaukai juodi, trumpai nukirp
ti. Drabužis jo buvo medejisz- 
kas. Buvo tai dažiuretojas ap
linkiniu girriu, pravarde Hej- 
yoszas.

Prie jo sėdėjo motere prie 
ratelio o ant kart galėjai pa
žint jog tai dažiuretojaus mo
tina. Prie jos (kojų bo vi josi ma
žas vaikinelis kuris buvo pa- 
naszus in tęva kaip du laszai 
.vandens.

Prie kaires szalies sėdėjo 
jauna motere prie verpimo o 
prie jos bovijosi maža mergai
te. Buvo tai pati dažiuretojaus 
Banio Hejvoszo.

Hejvoszas buvo tai doras 
žmogus, isztikimai tarnauda
mas ant kasdienines duonos,
puriąją maitydavo savo moti
na, paezia ir dvejetą vaiku- 
cziu. Czionais jis buvo užgimęs 
ir isz czionais likos jo tėvas 
isznesztas ant kapiniu. Jis da
bar sėdėjo prie kaminėlio ir 
szildesi po kasdieniniam dar- 
tiui. Buvo joje lamingas nes 
'daugiau negeide ir buvo užga
nadintas tuom ka turėjo. Die- 
yas davė jam dora ir darbsz- 
jtinga motere o priek tam dve
jetą puikiu kūdikiu. Vyresnis 
isz ju, Ignacas, tupėjo asztuo- 
nis metelius o jaunesne, duk- 
riuke Mariute, pralinksminda
vo nekarta motina ir bobuke 
kokiam tai nebutu nuliudime.

— Jau senei atmenu toki 
įora, — kalbėjo dažiuretojas, — 
,o arsziausia jog girdėjau stau
gimą vilku kada sugryžinejau 
•namon.

Ant priminimo vilku abi 
moteres sudrėbėjo o pati da
žiuretojaus mistino apie savo 
Vienatine karvuke kuria var
gingas tvartelis negalėtu ap
saugot nuo užpuolimo vilku.

Tame iszgirdo lojimą szu- 
nies lauke. Kožnas nutilo ir 
klausė. Po trumpai valandėlei 
yęlą, iszgirdo lojimą szunies da 
labiau. Moteres pabalo isz bai
mes.

, — Mano mylimas, pažiūrėk 
iapt lauko del ko mus rudis 
itąip loja. Hejvoszas atsikėlė 
(nuo savo kėdės ir nuėjo prie 
duriu. Kada atidarė duris, ve
jas da labiau suszvilpe baisei, 
net abi moteres persižegnojo.

t . * * ?
Laike kada dažiuretojaus 

szeimyna sėdėjo prie ugneles, 
navatnas atsitikimas dėjosi 
ant lauko. Keliu, vedaneziu 
per girriu, ėjo mažas vaikine
lis vos apdengtas keleis sku- 
dureis. Povalei prisiartino prie 
grinezios, sustojo prie duriu ir 
užsimislino. Rodos bijojo ineit 
in vidų.

Sztai durys grinezios atsida
rė ir dažiuretojas paliepė szu- 
neliui “gult.” Pamate stovin
ai drebanti vaikineli. Nemisly-

Į damas daug paėmė vaikineli 
in grinczia o duris uždare pas
kui save.

Vaikinelis 'buvo beveik su
stingtas o rankos buvo sutinia 
nuo szalczio. Moteres žiurėjo 
nusistebėja ant pribuiszo.

— Isz kur tu, vaike? — už
klausė gaspadine namo.

— Duokit jam pakaju su 
klausymais, geriau kad duotu
mėt jam ka pavalgyt. Juk ma
tote jog vaikas vos stovi ant 
kojų, — tarė dažiuretojas.

i Gaspadine pradėjo triustis 
prie pagaminimo valgio. Vai
kinelis pradėjo tuom kart 
graudžiai verkt.

— Ko verki, vaike? — už
klausė dažiuretojas.

— Baisei man kojas ir ran
kas skauda, — atsake vaikas.

— Palauk, tuojaus atsiras 
ant to gyduole. — Ir iszejas 
laukan, atnesze sauja sniego su 
kuriuom pradėjo trint rankas 
ir kojas vargszui pakol vela 
sugryžo karsztis.

Mažasis dabar suvis apsi- 
malszino ir buvo užganadintas 
su savo padėjimu. Iszgere kar- 
szta sriuba kuria gaspadine 
jam buvo padarius ir džiaugė
si jog rado prieglauda. Vaiki
nas galėjo turėti apie dvylikos 
metu nes buvo gana apsukrus 
ir net baime eme žiūrint ant jo, 
pamisimus, kaip galėjo nueiti 
tiek kelio tokiam szaltyje?!

— Kur tu ji suradai ? — pa
klausė pati Paulo.

— Stovėjo jis priesz grin
czia ir tai ant jo rudis taip bu
vo užpykęs.

— Isz kur tu eini sunau, — 
užklausė motina dažiuretojaus. 
•— Seskie sau prie kaminėlio ir 
szildykis.

— Asz einu isz Bobų, — at
sake neramei vaikas.

— Ka? Ar tai isz to kaimo 
kuris guli už Vilniaus?

— 'Taip, — atsake vaikinas, 
— eidamas in czionais praėjau 
per Vilnių ir tenais pernakvo
jau nes tenais randasi tamista 
Bla'žukas, isz musu kaimo, tai 
mane priėmė pas save.

— O kada iszejai isz Vil
niaus? — paklausė dažiureto
jas.

— Da buvo anksti nes gas- 
padorius iszgujo mane isz 
tvarto kada mane pamate! Bla- 
žiukas davė man szmoteli duo
nos. Tuom tai maitinausi per 
visa diena o paskutini szmote
li numecziau rudeliui idant 
mane nekandžiotu.

— Ar tu turi teveli? — už
klausė mažas Ignacelis.

— Turiu, bet likos paimtas 
in vaiska, — atsake graudin
gai vaikinas.

— O motinos ar neturi? — 
užklausė gaspadine.

— Mano motina du metus 
adgal numirė o moczeka iszgu
jo mane isz grinezios.

— Kaip vadiniesi? — už
klausė Ignacelis.

— Szimas.
—■ Neverk, Szimuk, jeigu tau darbsztumo todėl niekas

nebuvo gera moczeka, tai ma
no mamyte bus tau gera.

O kada artinosi laikas atsil
sio ir visi vaikai atsigulė o Szi- 
mukui likos paklota ant grin
dų pundas .sziaudu, tada da
žiuretojas tare in moteres:

— Ka padarysim su tuom 
vaiku?

— O ka padarysim, — tarė 
motina dažiuretojaus su pik
tumu, juk neu'žlaikysim ji pas 
save ? Ir taip czionais ankszta.

— Bet negaliu ji iszvaryt 
ant tokio .szalczio.

— O kas mus do privalu- ji visi mylėjo. Dirbo kas jam galo pasisekė jiems prikalbint, 
mas ji czionais laikyt jeigu ji buvo paliepta ir kada užaugo, j Teisybe žodis skelbia: “pirmu- 
isz jo locnos grinezios iszvare? ponas ji pridavė savo sunui.tine pati tai nuo Dievo, antra

—- Ne, motin, atsiliepe mar
ti, jeigu jo moczeka su juom 
taip nedorai apsiėjo tai mes 
taip negalime su juom apsieit. 
Dievas ji in czionais atsiuntė 
pas mus, juk priežodis sako: 
“Sierata po pastogia atnesza 
laime nuo Dievo.”

— Teisybe, — atsake dažiu
retojas, džiaugdamasis jog jo 
pati taipgi yra tos paezios nuo
mones, ■— mums czionais ank- 
szta bet mislinu jog tasai vai
kinelis neužims daug vietos. 
Per žiema gali gulėt prie ka
minėlio ant sziaudu o vasaros 
laike pergulės tvartelyje ir bus 
jam igerai. (

— O asz jums kalbu, jog da 
gailesites savo mielaszirdys- 
tes, — tarė motina. Kas žino, 
kas tai do valkata, da jus gali 
apvogt o jeigu ne, tai duos ju- 
su vaikams szlekta prikloda 
nes kaip man rodosi tai yra 
vaikas perleistas per visas 
rankas. i

— Ant to yra rodą, mano 
motinėlė, nes pakol ji pasilik
siu ant gero tai teminsiu ant 
kožno žingsnio o jeigu persi- 
kanosiu jog tai vaikas pikto 
apsiejimo, tada su czysta san- 
žine paliepcziau jam iszeit isz 
po mano pastoges. Bet pakol 
nieko pikto jame nepamatysiu, 
negaliu jam liepi iszeit?

— O ant galo, nevalgis duo
nos už dyka, — dadave dažiu- 
retoja, matyt jog tai apsuk
rus vaikinelis, galės man prie 
namo prigialbet o namisz- 
kiams gales būti pagialboje.

Sena Hejvosziene nutilo ne-
norėdama ginezytis bet matyt 
jog isz to nebuvo užganadinta. 
Rodosi jai jog jos anūkėlei 
bus nuskriausti nes matydama 
jog nesulaužys noro sunaus, 
nuėjo ant atsilsio. Neužilgio 
aptyko grinczeleje nes radosi 
Venas aniuolas sargas dau
giau kurie sergėjo miegan- 
czius. :

Tuom kart kada szeimyna 
guli, pažiūrėsime kuom buvo 
musu Szimukas, isz kur jis pa
ėjo ir kokia buvo jo jaunysta.

n.
Paimtas in vaiska.

Arti Vilniaus radosi kaimas 
vadinamas Boba. Isz jo vardo 
galima spėti jog tai turėjo bū
ti labai senas kaimas. Bet prie- 
szingai, kaimas buvo szvarus o 
grinezios da suvis ne senos. 
Gale kaimo radosi dvarelis 
dvarponio, viduryje .stovėjo 
bažnytėlė. Kitaip niekuom jis 
neatsiženklino nuo kitu kaimu.

Tarne tai kaime gyveno ran- 
dauninkas, vargingas bet 
darbsztus, Mikolas Ratajus, tė
vas sieratos Szimuko, kuri tai 
Hejvoszas taip svetingai pri
ėmė po savo pastogia ir nuo 
smerties apsaugojo. 1

Nors Ratajus buvo vargin
gas bet buvo darbsztus žmo
gus. Dirbo ant szmotelio duo
nos sunkei nes savo ukes netu
rėjo. Buvo žinomas isz savo 

darbo neatsakydavo. Motina 
jo numirė jaunystėje o tęva 
jis suvis nepažinojo nes jis žu
vo kareje in kuria nuėjo su .sa
vo ponu bet su juom jau nesu- 
gryžo. Stebėjosi visi jog po
nas niekados neužsimindavo 
apie ji ir nenorėjo apie ji klau
syt kada kas apie ji kalbėda
vo. O kada numirė motina Mi- 
kolelio, paėmė jis .sierateli pas 
save ir liepe ji iszaugyt. Miko
lelis buvo paklusnus visame, 
niekam ne lysdavo in akis ir 
buvo Dievo-baimingas per ka

ant tarnystes kuris beveik 
vienmetis buvo su Mikoleliu. 
Aprėdė ji in rubus lekajaus o 
kada pats pasimatė save in 
zerkola net nusijuokė. Tarnys- 
ta pas poną nebuvo sunki o 
priek tam nustojo aplaikyti 
kumszczias ir paniekinimus 
kukoriaus ir kitu tarnu.

Kada jaunas ponaitis pradė
jo mokintis, Mikolelis akyvai 
klausė visko o prie pagialbos 
ponaiezio in trumpa laika isz- 
moko raszyt ir skaityt. Kada 
ponaitis iszkeliavo in mokslai- 
ne, nenorėjo daugiau tarnaut 
pakajuose ir nusidavė pas ark
lius.

Greitai praėjo keliolika me
tu, Mikolelis atsiminė ant se
natvės ir pastanavijo apsipa- 
cziuot. Nuo senei patiko jam 
Jadvygute, dukrele naszles 
Margarietos, nežiūrėjo ant pui
kumo bet ant jos dorybes. Ne
turėdamas nieką idant už
klaust geros rodos, nuėjo pas 
kunigą. Kunigas gerai ji paži
nojo o ir Jadvygute. Neturėjo 
nieko prieszingo bet tik liepe 
jam gerai apsvarstyt ka daro.

Mikolas nuėjo namon pra
džiugęs o nuo tos dienos ant 
(tikrųjų insimylejo in Jadvy
gute. Stojosi tada, kaip tai pa
prastai buna ant svieto: pri
ėmė tarnysta berno ir pradėjo 
vest ant gero gyvenimą apsi- 
pa’cziaves su Jadvygute. Die
vas jam laimino visame o var
go neturėjo jokio. In meta po 
szliubui atsilankė pas juos 
garnys ir paliko kūdikėli ku
riam per szventa Krikszta da-
ve varda Szimonas.

Kaip tai atsitiko jog tasai jo 
sūnūs, vargszas, apiplyszes 
sieratelis, valkiojosi po svietą 
bo prieglaudos pakol jHejvo- 
szas ji priėmė po savo pastogia 
tai tuojaus dažinosime.

❖ ❖
Szimukas augo greitai ir 

sveikai o Ratajus turėjo dideli 
džiaugsma isz jo kada vaiki
nelis pradėjo tarti pirmutinius 
žodžius. Szimukas turėjo gera 
protą o visame velinimus tėvo 
rodos .suprasdavo ir ne dyvai 
jog Ratajus adynomis bovijo- 
si su savo šuneliu.

Bet giliukis žmogaus nebūna 
ant ilgo (kaip ir Mikolui atsiti
ko. Szimukas galėjo tada tu
rėt apie keturis metus kada 
Jadvygute papuolė in sunkia 
liga ir turėjo atsigult in lova. 
Ratajus trotino vilti ir turėjo 
baisu prijautimą apie liga sa
vo paezios. In dvi nedcles po 
atsigulimui in lova nebagele 
likos nuvežta ant kapiniu.

Szimukas pasiliko sierata. 
Sunkus gyvenimas sieratos, 
laimingas tasai, kuris jo nepa
žysta. Szimukas dažinojo kas 
tai sieratysta visoje reikszme- 
je to žodžio. Tėvas buvo užim
tas kasdieniniais darbais o 
kartais ir neturėjo laiko pa
klaust ar jam ko nestokuoja o 
vaikinelis bėgiojo po kaima

jam nieko neveikdamas ir daryda-
mas klastas žmoniems. ' Rata
jus žinojo kas darosi ir už tai 
nuolatos rūpinosi o jam pa
ežiam buvo sunku be paezios. 
Bet žmones yra labai greiti ant 
davimo rodos. Ratajui reikėjo 
paezios o kaime radosi naszle 
kuri turėjo, po teisybei, dveje
tą savo vaiku bet už tai gera 
szmota puikaus sodelio, gra
žia karvukia, pora riebiu par- 
szeliu, žąseliu, žodžiu kalbant, 
nebuvo labai varginga. Ilgai 
spyrėsi Mikolas bet ilgai pri
kalbinėjo ir žmones pakol ant 

nuo žmonių.”
Veseile atibuvo iszkilminga, 

Katre, taip vadinosi antra pa
ti Ratajaus, turėjo paslėpus 
skryneje pinigus ir visi links
minosi, iszskiriant Szimuko 
kuris su szmoteliu pyrago sė
dėjo užpeczkeje ir graudžiai 
verke.

— Ko verki vaike, užklausė 
vienas isz veseilininku. — Tu
ri dabar motina ir da tau 
szlektai?

— Mano motina numirė me
tas adgal, — atsake Szimukas 
ir atsikando pyrago idant už- 
kimszt verksmą kuris'spaudė
si isz jo szirdies.

Užklaustojas atsitolino susi
raukęs nes nesitikėjo tokio at
sakymo nuo vaikinelio. Kode! 
Szimukas verke? — Turėjo ge
ra priežasti ant to.

Pakol Ratajus užeitinejo pas 
Katre da priesz apsipaeziavi- 
ma, Katre gerai priiminėjo 
vaikineli ir glostydavo ji duo
dama jam tankiai obuoli ar py
ragėlio idant papratint pas sa
ve kūdiki. Szimukas, (žinoma, 
kaipo kūdikis, noringai atei
davo pas Katre nes niekad isz 
tenais neisžeidavo su tusz- 
cziom rankom. Tas žinoma, pa
tiko ir tėvui nes, po teisybei 
kalbant, baisei rūpinosi idant 
po apsipaeziavimui su Katre, 
nekankytu ji, o džiaugėsi jog 
Szimukas mylėjo savo nauja 
motina.

Atėjo ant galo diena szliubo. 
Szimukas aplaike nauja szle- 
buke ir czebatelius isz ko ne- 
iszpasakytai džiaugėsi. Bet ne
laime! Norėjo pasitraukt bet 
isz nežinių inpuole in kele Kat
rei kada toji buvo piktume ir, 
aplaike smarku ypa per galva. 
Ka jau gavo tai ne taip jam 
skaudėjo, jeigu Katre nebutu 
dadavus su piktumu:

— Eikie .szalin, szuns vaike, 
nes negaliu ant tavos žiūrėt.

Szimukas, iszgirdes tokius 
žodžius, nuliūdo baisei, atsisė
do kampelyje ir verke grau
džiai. Jo mažoje galvelėje pra- 
žibo mislis ir dabar suprato 
jog ne visados moczeka tokia 
pasiliks, kokia buvo isz pra
džių. Atsiminė sau kaip tai 
tankiai aplankydavo nuo moti
nos ne viena ypa bet tai ne
skaudėjo tiek kiek tas vienas 
ypas nuo moezekos aplankytas 
dienojo jos suvineziavojimo su 
tėvu jo. (Toliaus bus.

Freelande, Lietuviszkas 
sportelis,

Kokis tai kvailas avinėlis, 
Prasze už paezia duktere 

(mozurkeles, 
Labai storos moterėles.

Sztai kaip jis in ja kalbėjo: 
“Proszia tebo dac mne

Meime,
Asz bonde žentas tebe,
Asz penondze mam, 

Ne veseiliu vam dam. 
Kokam tvoju dzepezenku,

Ten ladna panienku, 
Na munszainiu vsio dam, 

.Bendzi dobra vam.” 
Mozurka isz juoku krutėjo, 

Muczia ant galvos jam uždėjo, 
Pabėgo greitai tasai nebagelis, 

Lietuviszkas Frilando 
sportelis.

* * *
Vai, jus iSzenadorio mo

teriukes, 
Kelios badai kvailiukes, 

In taja tamsia vieta nė eikite.
Tuojaus pasiliaukite.
Yra tai bjauri vieta, 

Nejuoikinikito visa svietą, 
Jau ant jus laukia, 
Ir palicija suszauke, 

Ant jus kilpas užstate, 
Vardus visu pristatė, 
Su jusu vyrais ateis, 

Ant jus netikėtinai užeis. 
Ir asz in ten žadu ateiti, 

Kada ant jus ketina užeiti, 
Visas pravardes suraszysiu, 
Ir in “Saulę” patalpysiu. 
Tada visas svietas apie jus 

žinos,
Ir puikia dainele giedos. 

Kur tada isz {sarmatos dingsi t, 
Kada kozoje subrinksi!?

Niekas jus tada nepaguodos, 
Nenorės pažinti niekados, 
Kaip nuo kokios pavietres 

szalinsis, 
Visokiais niekais pramins.

Mano rodą gera, 
Mylėk savo vyra,

■ Nuolatos ji paguodokit, 
Ir juos neapgaudinekit.

❖ ❖ ❖
Rūteles, jau man nubodo 

važinėti, 
Po svietą nuolatos sznipineti,

Žineles vis rinkti, 
Gana in laikraszti pririnkti. 
Po svietą tik vis zui ir zui, 

Begu nuo tu kacziu, 
Moterėliu asztriu.

Merginos man atsilsio ir 
neduoda, 

Daugiausia darbo užduoda, 
Kur tik pasisuku,

Ten visokiu pasakų. 
Sztai vela mano radio su- 

barszkejo, 
Mano meisteris net szokinejo, 

“Ar-gi tos padlinos niekad 
nenustos, 

Ir neturi jokios sarmatos, 
Rengkis tuojaus in kelione,

Be jokios malones, 
O duokie joms gerai.” 
Pasiėmiau maisto gana, 

Nukeliavau in Miczigana, 
O ka)d kokis ten balius buvo, 
Ir mano kojos in tenais už

kliuvo.
Mergicas kėlės iszvarysiu, 

Su koezelu pamokysiu, 
O kada in miestą pribuvau, 

Kėlės tokias užtikau. 
Kelios mergicos in sale atėjo, 

Tuojaus prie vyru priėjo, 
Nosis taip dideles turėjo, 

Kad net lupas dasiekt galėjo, 
Kaip pelėdos iszrode, 
Ilgus liežuvius rodė.

Negalėjau ilgiaus susilaikyt, 
Ir nuo piktumo susilaikyt, 

Bet surinkau žinueziu gana, 
Ypatingai apie viena ragana, 

Apie kuria vėliaus pa
dainuosiu,

Su koezelu gerai pakoeziosiu.

DU SZIMTAI SVARU
Kada laivas Titanic susimu- 

sze ant mariu, nuleido valteles 
kurios tuojaus dingo. Pasiliko 
tik keliolika ant virszunes ma
riu. Vienoje isz tuju vaiteliu 
radosi septynios ypatos; ketu
ri laivoriai, parueznikas ir dvi 
mergaites.

Vejas siuto baisei o stiriny- 
kas szluostydamas nuo veido 
vandeni, kalbėjo. pamaeznikui 
jog viesulą trauksis da dvi 
adynas.

Buvo tai vienatine luotele 
pasilikusi po puikiam laivui. 
Kuopele iszsigialbejusiu žiurė
jo nenuilstancziai ar nepate- 
mins kur laivo ar pakraszczįus

žemės. Per plyszius luotelio py- 
'lesi vanduo; viską jau iszmete 
; kas galėtu apsunkint luoteli.

— Kantrybes ir narsumo!
Vanduo nuolatos pribuvine- 

jo. Laivoriai jau numėtė nuo 
saves drabužius in mares idant 
palengvint ir drebėjo nuo szal
czio.

Pradėjo dienytis kada pa- 
maeznykas iszdave baisa 
džiaugsmo. Valtele, pagriebta 
ant dideles vilnies paszoko 
augsztyn o akys jo paregėjo 
nepertoli žeme. Viltis sužibo 
ant visu veidu. Trumpas buvo 
džiaugsmas nes valtele vela 
prisipylė vandeniu.

— Parucznike, — susznabž- 
dejo stirinykas, — luotelis eis 
neužilgio ant dugno...

— Tylėk! — pertrauke jam 
aficieras.

— Reikia isz jo iszmest ka- 
necz du szimtus svaru — tarė 
senas laivorius.

— Isz kur juos gausi?
Stirininkas ir pamaeznykas 

kalbėjosi tarp saves tykei, 
tuom kart laivorei irklavo kiek 
turėjo pajiegu idant kuogrei- 
cziausia dasiirt prie žemes.

Už keliu minutu gal visi eis 
ant dugno.

— Vienas isz musu turi pa- 
siaukaut del apsaugojimo ki
tu, — tarė stirinykas.

Parueznikas pabalo ir su
kando dantis.

— Turi teisybe. Dirstelek 
ant vaiku, tai didžiausias skar- 
bas.

Geras musu kapitonas atida
vė tau juos po tavo apgloba, 
parucznike... esi dabar ju ap- 
globeju... Hm... vienas isz 
musu laivoriu, Ivonas, turi 
mylima kuri laukia jo sugryži- 
mo...

— Ketino susiporuot kada 
sugrysz.

— Petras Legol yra taip-gi 
da jaunu...

— Užlaiko savo motina se
nele.

— O Jonas?
— Jonas turi paezia ir vai

kus.
— Tokiam laike nėra ka 

daug mislyt. Pavėlink man su
spaus! tavo ranka paruczni
ke. ..

Jaunikaitis pabalo.
— Ne, mano senas priete- 

liau; negalimas daigtas idant 
tu pražūtum.

— Parucznike... taip turi 
būti.

— Paliepiu pasilikt. Esmių 
virszininku karaliszkos laivo- 
iystes, privalai klausyt ma
nes ... Pasuk in deszine...

iStirinykas paklausė bet po 
trumpai valandėlei vela tare:

‘— Pavėlink man kalbėt pa
rucznike ... Esi jaunas, svie
tas dar del tavęs, asz esmių se
nas ir jau nieką neturiu ant 
szio svieto, visi iszmire. Laikas 
trumpas; už deszimts minutu 
bus už vėlai. Trisdeszimts me
tu dirbau del savo tėvynės ir 
turiu tiesa atsilset. Pavėlink 
man jus visus iszgialbet. Asz 
ten, gilumoje mariu, rasiu 
daug senu draugu...

Pakilo ir atidavė styra in 
rankas paruezniko. Vanduo 
jau dasiekinejo krasztus val
ties.

— Temykit! — prasergejo, 
— vienas pajudinimas valties 
o persivers.

Parucznikui rankos drebėjo.
Senelis persižegnojo ir szo- 

ko in mares kurios užsivėrė 
paskui ji kaipo antvožas gra
bo. Valtis netekus sunkenybes 
paszoko in virszu ir greitai lei
dosi prie kraszto, iszejo isz jos 
visi; stokavo tik — dvieju 
szimtu svaru.

i V » 1
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SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
r -------

— Subatoj 4-jta Julajaus, 
Suvien. Vals., szvente apvaiik- 
szcziojimo laisves; sudrauskite 
vaikus nuo pyszkinimo nes tas 
yra labai (pavojingu ir nekarta 
vaikai netenka gyvascziu nuo 
“fajerkrekiu.”

— Helena Rodgers, 19 me
tu isz Barnesvillies, likos su
žeista laike siurtdurimo auto
mobiliu Kari Guers isz Maha- 
nojaus ir Vinco Andrejaucko 
isz Barnesvilles.

— Artimoje Hills peczes, 
ingri'uvo kėlės per iszkasima 
anglių per ‘ ‘ butlegeriirs. ’ ’ Pa
vieto darbininkai greitai patai
sė kele, kuris buvo labai pavo
jingas del motoristu.

—7 Antanas Szupienius su 
paczia ir 2 sūnūs isz Shadyside 
Ohio nna diena lankėsi szioj a- 
pelinkeje pas gimines ir pažin- 
stamus.

—• Ponas J. Arlauckas, 600 
W, Spruce uly., kuris nesenei 
liko's sužeistas in koja kasyklo- 
sia, jau kone pasveiko ir pra
dėjo vaikszcziot-i. (

— Visos Suv. Valst. ap- 
vaikszczios ‘Liuosybes Diena’ 
Subatoj, žinoma kaipo: Inde
pendence Day arba Fourth of 
July todėl ir redakcija ‘Saules’ 
bus ta diena uždaryta.

—* Valdžios agentas aprei- 
szke kad valdžia prigialbes 
locnininkams stnbu, kad jeigu 
katrie norėtu insitaisyti nau
jus “saidvokus,” tai gales tai 
pigei padaryti, nes duos darbi
ninkus dykai, o tik turės užmo
kėti už materiola. Jeigu kas 
norėtu apie tai aiszk’iau dasiži- 
noti, tegul ateina in Konsulo 
ofisą Pe'tnyczioj nuo 7:30 lyg 
9 vai., vakare, o dažinos kokiu 
budu gales sau intaisyti “said
vokus” pigei ir prieik tam duos 
užsiėmimą del bedarbiu.

— Marcelius Lapinskas li
kos paskirtas manadžerium 
Szvento Vardo Draugystes 
kliubruimio, in vieta St. Ber- 
neckio, kuris buvo manadže
rium per koki tai laika.

— Nedėliojo iszvažiavo in 
Pittsburgha musu vienuoles: 
Sesuo Terese, Motina Dovydą 
ir Sesuo Pierre o in Philadel
phia iszvažiavo Seserys: Mar- 
garieta-Mare, Magdalena ir 
Rože o namie pasiliko Seserys: 
Beata, Benigna, Izabele ir 
Evangelista.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

— Vincas Mandžiarskis isz 
Pottsvilles, padavė praszyima 
in sūdą kad permainytu jo pra
varde nuo William Mandžiar- 
ski ant William Pikus. Man
džiarskis sako buk jis yra gi
męs Mahanoy City.

— Margarįeta Igo—Sinke- 
vieziene, isz Shenandoah, pa
davė inneszima ant persisky- 
limo nuo savo vyro Stanislo
vo. Priežastis persiskyrimo ne- 
paduota.

— Taipgi apleista per sa
vo vyra Violeta Orlovskiene— 
Andersoniene, 228 E. Lloyd 
uly., geidžia atsiskirt nuo savo 
vyro su kuriuom apsivedė pra
eita meta ir kuris ja apleido.

— Ir daugiau porelių jesz- 
ko laisves nuo savo “partne
riu” su kuriais apsiriko būda
mi suriszti mazgu moterystes, 
kurio gerai neapsvarste ir szia- 
dien nubodo jiems vedusis gy
venimas.

“FOURTH OF JULY”
Žodis, kuriuomi už

vardinome szi strai
psneli, nereikalauja

SHENANDOAH, PA
— Isz priežasties apvaiik- 

szcziojimo Liepos 4-tos dienos, 
tai yra Sulbatoj, visi sztorai 
bus atidarytais Ketverge visa 
diena ir Petnyczioj vakare.

— Nedelioj po piet, nelaimėj 
su automobiliais likos sužeisti 
Aleksas ir Pranas Balinskai, 
407 So. Maiket uly., ir turėjo 
būti apžiūrėtais vietinėj ligon- 
butej.

— Szv. Jurgio bažnyczioj 
likos suriszti mazgu moterys
tes, Mare Pajunas su Stanislo-,

Isz Visu Szaliu

jokiu iszaiszkinimu, tai yra/vu Glodeku, 238 S. West uly. | 
nereikia iszaiszkint Amerikie-I Vestuves atsibuvo (pas jaunikio 
ežiams ka jie ženklina nes kož- 
nas kuris czionais pergyveno 
kelis metus, žino gerai kad tai 
yra ‘‘For Džiulajus”—tai die
na pilna triukszmu, pyszkeji- 
mu, po draug ir linksmybes — 
bet ir aszaru ir nelaimiu.

Svetim-žemis, pribuvęs in 
czion priesz Liepos menesi, be
abejones turi manyt nematant 
kas veikesi kad atsibuna smar
kiausi bombardavimai mies
tuose, — žodžiu, kad atsibuna 
smarkiausia kare ar kova pil
na entuziazmo pergalėtoju.

Tai tikra kova, arba kovos 
atmintis, kuri taipgi nemažai 
auku paima kad beveik kožna 
meta, tukstaneziai ypatų buna 
tame Fourth of July laike pa
žeisti ar užmuszti. Nėra ko ste
bėtis kad valdžia ėmėsi prie 
uždraudimo tojo pyszkinimo 
tiems kurie szaudo nors ir ne
supranta ka reiszkia tasai 
szaudymas su tokiu pasiutisz- 
ku užsidegimu. Apvaikszczio- 
jimas Fourth of July arba 4-ta 
d. Liepos, galime pavadint de
monstracija o ne pagerbimas 
tos Suv. Valstijų dienos kurio
je likos numestas nuo Ameri
kos sprando Anglijos jungas.

Rodos ir su laiku tasai pa
protys pradeda iszdilti bet ne- 
privao iszdilt Amerikono szir- 
dyje jausmai džiaugsmo isz 
atgautos laisves ir noras pa
gerbimo tos dienos kuri atne- 
sze Washingtonui garbes vai
niką, kuris atnesze anuo metu, 
dabartiniems ir busiantiems 
gyventojams Amerikos, sal
džia laisve. Iszreikszt ta savo 
džiaugsma galime suvis kito
kiu, patogesniu, iszmintinges- 
niu budu, negu tokiu, kokiu 
iszreiszkineja žmones szaudy- 
dami ant ulycziu, susižeisdami 
ir nekurie patrotina savo gy
vastis.

Kožnas geras ukesas szios 
laisvos szalies privalo ta diena 
tikrai, vyriszkai, su tikru su
pratimu reikszmes tautiszkos 
szventes pagerbti, tik ne stik-
lėliu arba žudymu gyvascziu
lakstydami bambileis kaip pa
siute.

Lietuviszkas Programas
----- Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

MOTINA PASKANDINO 
SAVO TRIS VAIKUS.

I Freid®berg, Vok.,— Pati fa- 
1 brikinio darbininko, Berto
Lausbern’o, nuo (keliu metu, I 
kentę visokius jo paniekini-, 
mus ir daug kartu aplaikyda- 
vo kumsztis be jokios priežas- 

Į ties. Negalėdama toliaus nu- 
kensti tuju paniekinimu, suma
nė a timti sau ir

1 vast! ir užbaigti
I tuos. kentėjimus.

tėvus,
— Trys mažos mergaites 

likos užkluptos per koki tai iž- 
gama artimoje Heights. Pali- 
cija suėmė nužiūrėta ir laiko 
del mergaieziu pažinimo.

t Du anglekasei likos už- 
muszti Maple Hill kasyklose 
Seredoje. Vincas Seleckis, 29

vaikams gy- 
ant visados 
Kada vyras 

1 ta diena iszejo in dirba, pripi
ldo maudinyczia pilna vandens, 
piaskandino visus tris vaikus, 
po tam pati atome sau gy vast i 
panasziu budu. Kada vyras su- 
gryžo nuo darbo, rado keturis 
lavonus. Teip tuom regėjimu 
persiėmė kad staiga papaiko ir 
turėjo būtie uždarytas pami- 
szeliu prieglaudoje.

metu, 419% W. New York uly. 
Paliko paczia ir tris mažus 
vaikus. Stanislovas Buszkevi- 
czius, 50 metu, 1206 E. Centre 
uly., Ashland, mire Locust 
Mountain ligonbuteje in 15 
minutu po atvežimui. Paliko 
paczia ir kelis vaikus.

—< Pereita Panedeli, popiet 
kilo ugnis Žydiszkoj Szkalo- 
je ant 213 W. Oak uly., pada
rydama bledes ant keliolika 
tukstaneziu doleriu. Konsul- 
man’o Cuff namas taipgi nu- 
kente daug nuo vandens ir du
rnu.

ISZ WILKES-BARRE
Wilkes-Barre, Pa. ,— Ivor 

Richards likos mirtinai su
žeistas ir 42 moteres lengviau, 
isz Scrantono, kada bosas ku
riame važiavo susidūrė su kitu
automobiliu ant plento Kunkle 
artimoje Dalias. Keturios mo
teres turėjo būtie nuvežtos in 
ligonbute.

— Delaware ir Hudson 
angline kompanija pradėjo ty
rinėti įpriežaste inslinkimo vir
šūnes žemes in senas kasytas, 
Gazincs ir vandenines trinkos 
sutruko.

Maksas Kozevskis, 57 metu 
amžiaus, mirė ligonbuteje nuo 
sužeidimu kokius aplaike prie 
darbo Glen Alden kasyklosia.

— Luzernes parapinis ko
ras dalyvaus ‘‘Dainos” drau
gijos iszvažiavime, kuris in- 
vyks Nedelioj, 5-ta d. Liepos, 
puikiam Sans Souci parke ant 
kurio ketina pribūti daugelis 
žmonių ne tik vietinei bet ir 
isz aplinkiniu pavietu.

MOTINA NORĖJO PARDUO
TI SAVO DUKRELE.

London, Aug.,— James Hall
owell, turtingas biznierius, ku
ris yra vedes, užsigeidė turė
ti da kita paczia. Pasiutiszkai 
insimylejo in jauna mergina 
Edviną Sistton bet ji atmete jo 
pasiulinima. Tada tasai įse
gama prikalbino motina, kad 
ja parduotu už deszimts tuks
taneziu doleriu. Motina no
ringai sutiko ant to, bet du
krele in laika pranesze apie tai 
palicijei, kuri aresztavojo Hal
lowell ir motina. Dabar biz- 
nierio pati jeszko persiskirimo 
ir kaįp rodos ji aplaikys, teipgi 
pareikalaudama nuo savo ap- 
gavingo vyro puse milijono do
leriu del jos užlaikimo.

MERGINA NUPJOVĖ SESU
KEI AUSIS.

Suvopolio, Jugoslavija., — 
Užpykus pasiutiszkai nuo už- 
vydejimo, kad jos sesute insi
mylejo in jos mylima, Jok a Du- 
jumas, nukirto abi ausis savo 
jaunesnei sesutei. Abi labai 
mylėjo ta pati jauniki, Mirko 
Janicz, kuris pirmiausia insi
mylejo in Jo'ka, bet pažinias 
josios jaunesne sesute, kuri bu
vo daug jaunesne ir patogesne 
atkreipė savo meile del jos. 
Vyresnioji baisiai jaunesnei 
užvydejo ir kada toji atsigulė 
pagriebė peili ir nupjovė jei 
ausis, szaukdama: “Dabar pa
žiūrėsime, ar jisai tave mylės 
be ausu!” Užvydi sesute 
likos uždaryta kalėjimo už ta 
baisu darba.

Motere klauso vyro ar jisai užsuko karszto-vandens hiteri? 
Bet sziame laike nėra reikalo apie tai rūpintis jeigu turėsite 
savo namuose Automatiszka Elcktrikini Karszto-Vandens Hi-

1—Delegatai Clevelande kurie iszrinko prezidentą ir vice prezidentą. 2—Preziden
tas dalyvavo laiotuvese Joseph Byrns kongresmono. 3—Kongresmenas William Bank
head, isz Alabamos, kuris pasiliko pirmininku kongreso.

PERKŪNAS TRENKE IN 
KOPLYCZIA, UŽMUSZ-

DAMAS 6 YPATAS.
Bafaszek, Vengrai.,— Dide

liam 'kaimelije Sziklos, apie po
ra myliu nuo czionais, atsitiko 
baisus atsitikimas kuris pere- 
me visus gyventojus.Tame kai
me nesenei iszarde sena medi
ne bažnyczia o ant tos vietos 
nauja da neužbaigta statyt to
dėl pamaldos atsibuvinejo ko- 
plyczioje. Ta diena po-piet at
sibuvo Miszparai ant kuriu su
sirinko gana didelis skaitlis 
žmonių. Staigai p'akylo viesu
lą siu lietum ir perkūnai su 
žaibais.. Kada jau baigėsi pa
maldos ir kunigas laimino su
sirinkusius, staigai sužaibavo 
ir perkūnas trenke in koply- 
czia. Keturi vyrai ir dvi mote
res likos užmuszti, apie dvi- 
deszimtis žmonių sužeista.

STRAIKAI
PLATINASI

PO VISA EUROPA
MILIJONAI ŽMONIŲ 

STRAIKUOJB.

Paryžius, Francija.,— Fran- 
cijoj kaiįp tik kokis straikas 
užsibaigė tai kyla nauji ir ne 
tik czionai szimtai tukstaneziu 
žmonių straikuoje, /bet straikai 
prasiplatino po Iszipariija, Ita
lija ir kitus sklypus. Franci- 
joj straikuoje už tai, kad poli
tikieriai dalaikytu duota žodi 
darbininkams, kad apie juos 
rūpinsis ir duos geresnias dar- 
bininkiszkasi’ iszlygas. Italijoj 
sziadien straikuoje 180 tuks- 
taneziai darbininku. Didžiau
siais straikas tesesi laivu dirb
tuvėje Saint Nazaire, Franei- 
joj.

SZIMT-METINEI SENUKAI 
MIRĖ VIENAS PASKUI 

KITA.
Varszava, Lenk.,— Jokūbas 

Ats'chuler, szimto metu am
žiaus .senukas, mirė Grzybove, 
sirgdamas tik kėlės valandas. 
In puses valandos po tam stai
gai mirė jo motere, kuri teipgi 
turėjo apie szimtia metu am
žiaus. Pagal daktaru tyrinė
jimą, 'tai .senuke mirė isz gai- 
iesezio netekus savo gyvenimo 
draugo. Abudu palaidoti tam 
paežiam kape.

KRUVINAS MUSZIS PALI-

PALICIJA SZAUDO LEN- 
KISZKUS VALSTIEOZIUS.

Varszava, Lenk., — Valstie- 
cziu sukylimas kuris gali kar
tais iszsivystyt in civilini ką
rą, isztiko Krokuvos distrikte.

Greit liko sumobilizuotas <ba- 
talion'as paiicijos ir milicijos, 
pastot kelia 30,000 valstiecziu 
kurie ėjo in Krynica. rezorta, 
kur dabar atostogauja prezi
dentas Ignas Mosčioki. Vals- 
tiecziai norėjo inteikti prezi
dentui peticija, reikalaujan- 
czia gyvenaneziam užsieny isz- 
tremime valstiecziu partijos 
vadu ir buvusiam premierui

Vincent Witos leisti sugryszti 
in Lenkija. Palicijai, po smare 
kaus susirėmimo, pasisekė isz- 
blaszkyti valstiecziu sukilimu 
Susirėmime likos sužeistas ne
nustatytas skaicziuis žmonių. 
Varszavoje gautos tik labai ne-* 
pilnos žinios apie ta susirėmi
mą nes telefono ir telegrafo- li
nijos yra asztriai cenzūruoja
mos. Lenkijos premieras gen. 
Felicijan Slawoj-Skiladkowsk? 
paskelbė, kad valdžia stversis 
griežtu priemonių pastoti ke
lia plitimui “anarchijos ■ ir, 
banditizmo,” kuriuos buk 
kursto ne tik Komunistai bet 
ir valstiecziu partijų vadai.,

GEROS RODOS
DEL VISU

§ Lyg pat senatvei neuž- 
mirsztame jaunystes.

§ Jeigu susirinkime kva’ 
liu nuduosi tai del visu patiksiu

§ Jeigu ant svieto nebūtu1 
kvailiu tai advokatai isz bddoį 
numirtu. ■'

§ Nei vienas vyras apieį 
ergeli nežino pakol pavelijimo 
ant ženybu iszima.

§ Kada žmogus sveikas ta? 
ir vanduo jam saldus.

§ Jeigu sotus esi tai duonosl 
nenumesi, ant kito karto pasi
liksi kada vela alkanas busi.

---— .....
1 Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas.
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu
! 30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

CIJOS SU KAIMUOCZIAIS.
Belgradas, Jugoslavija., — 

Palicija uižkluipo ant maisžtin- 
inkm, kurie laike paroda, szau- 
kenti: “Mes norime, kad su
grąžytu mums karalių!” Ne
galėdami gerumu iszvaikyti 
mai'sztiniu'ku, panaudojo iszu- 
vius, užmuszdami kelis mai >z- 
tininkus ir daug sužeidė. Tarp 
sužeistu randasi daugelis mo
terių kurios dalyvavo tame su- 
miszime.

teri kuris atliks ta problema ant visados — del saves ir del i 
visos szeimynos. Elektrikinis Karszto-Vandens Hiteris sutei
kia užtektinai karszto vandens be jokio prižiūrėjimo. Ir tas 
suezedina jumis laika, energija ir pinigą, yra tai tikra bloga 
ekonomija szildyt vandeni bile kokiu kitokiu budu.

Daugiaus informacijos apie muso nauja nupiginta elektri- 
kos preke ir apie lengva iszmokėjimo iszlygas noringai sutei
kiame visiems. Ateikite apie tai pasikalbėti sziandien.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

ŽAIBAS TRENKE IN 
POPIEŽIAUS NAMA.

Cartel Gandolfo, Italija.,— 
Pereita Sukata, laikę smar
kaus lietaus, žaibas trenke in 
Popiežiaus vasarini narna, už
degdamas ir padarydamas ble
des ant keliu szimtu doleriu. 
Popiežius ketina atvažiuoti in 
savo vasarini narna szia san- 
vaite praleisti koki tai laika 
ant pasiirto.

SENOVISZKAS BŪDĄS GAUDYMO ŽUVO.
Tarp moterėliu Santa Monica, Kalifornijoj, prasiplatinu 

naujas senoviszkas sportas gaudymo žuvu su pagialba sai
doko ir strielos, kaip tai ant paveikslo matome. ■ j
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